
Să pornim hotărîți lupta pentru îndeplinirea 
planului de producție pe primul trimestru 

________ al anului 1951
Prelucrările Planului pe primul 

an al Cincinalului, au stârnit în 
rândul muncitorilor Comb natului 
nostru ecouri a căror rezultat a 
fost pornirea cu entuziasm de ne
stăvilit la o nouă întrecere socia
listă.

Agitatorii au lămurit Ia locul de 
muncă pe tovarășii lor de impor
tanta îndeplinirii cu succes a sar
cinilor puse în fața muncitorilor 
de Planul anului 1951, primul an 
din mărețul Plan Cincinal.

Conștienți că îndeplinirea ace
stor sarcini va avea ca rezultat 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și ridicarea standardului de viață, 
muncitorii, în ședințele de grupe 
sindicale, luând cunoștință de 
sarcinile individuale ce le revin, 
au venit cu propuneri, și-au luat 
angajamente concrete și au pornit 
întrecerea socialistă prin care sunt 
convinși că vor putea să le înde
plinească.

Analizându-se angajamentele și 
chemările la întrecere socialistă, 
între muncitori, grupele sindicale, 
echipele și brigăzile dela „Furnale", 
în consfătuirea pe secție din ziua 
de 10 Ianuarie, s’a constatat că 
furnaliștii sunt hotărîți să-și înde
plinească toate sarcinile și să le 
depășească.

Ei au pornit întrecerea socia
listă de bază de criterii concrete 
între care rolul de frunte îl ocupă 
creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost al fon
tei, îmbunătățirea calității fontei 
etc.

Oțelarii și-au fixat criterii legate 
de aplicarea metodelor de muncă 
sovietice și în special a oțelarului 
stahanovist Matulineț, iar lamina- 
torii, angajamente pentru o mai 
bună organizare a muncii, pentru 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului de producție și angaja
mentul de îmbunătățirea calității 
laminatelor și reducerea sub pro
centul admis a deșeurilor și rebu
turilor.

Și ca furnaliștii, oțelarii și lami- 
natorii, toți muncitorii Combina
tului nostru au pornit în întrecerea 
socialistă având criterii precise, 
cu hotărîrea de a lupta pentru 
realizarea lor.

Personalul administrativ și a 
luat angajamentul de a lichida 
atitudinile birocratice, a introduce 
un regim sever de economii și a 
reduce cu totul absențele nemoti
vate, luptând în acelaș timp pen
tru terminarea la timp a lucrărilor 
administrative.

Colectivul Spitalului „Ana Pau- 
ker“ și-a luat angajamentul de a 
lichida cu lipsurile din trecut și 
de a depune tot efortul pentru a 
reda sănătatea muncitorilor inter
nați și a-i retrimite cât mai grab
nic, sănătoși, în câmpul muncii.

Toate angajamentele luate de 
muncitori, tehnicieni și funcționari 
au fost făcute sub formă de con
tract socialist, fiecare semnând plin 
de entuziasm această dovadă de 
dragoste față de Patria noastră, 
dovadă de înaltă conștiință mun
citorească, menită să asigure rea
lizarea sarcinilor puse în fața clasei 
muncitoare de Planul Cincinal.

Dar, pentruca avântul general al 
muncitorilor să poată fi încununat 
de un deplin succes, trebuesc 
luate o serie de măsuri organiza
torice care să ducă la totala lichi
dare a lipsurilor din trecut.

Astfel, atunci când se pornește 
bătălia pentru mărirea producției 
să se țină o strânsă legătură cu 
Serviciul Control și Recepție, pen
tru a se evita rebuturile care în 
anul trecut la Turnătorii și O.S.M. 
au atins o cifră prea mare.

Pentru a contribui din plin la 
reducerea prețului de cost a pro
duselor noastre, este necesar să 
se ducă lupta pentru un regim 
sever de economii, criticându-se 
și luându-se atitudine hotărită 
contra celor ce fac ris pă de ma
terii prime, materiale de regie și 
energie de tot felul.

Comitetele sindicale de secții 
trebue să considere o sarcină prin
cipală aceea de a lupta pentru 
introducerea pe scară cât mai largă 
a metodelor de muncă sovietice, 
metode care aplicate în diferite 
secții ale Combinatului, încă din 
anii precedenți, au dat rezultatele 
cele mai bune.

Toate elementele noi care s’au 
introdus în anul trecut și s’au sol
dat cu succese, trebuesc introduse 
și în acest an, iar lipsurile în 
organizare — pe baza experienței 
acumulate — trebuesc lichidate.

Evidența zilnică a prețului de 
cost trebue să fie aplicată și în 
acest an, graficele ținându se la 
zi, nu ca în anul trecut, când 
numai la începutul introducerii s’a 
ținut câtva timp, apoi delăsarea 
a cuprins pe cei însărcinați cu 
această evidență, în ultimul timp 
fiind neglijată complect.

Disciplina financiară trebue in
trodusă cu strictețe pentru a asi
gura autofinanțarea întreprinderii 
prin propriile mijloace, iar Direcția 
Comercială trebue să se strădu
iască să procure la timp toate 
materiile prime și materialele ne
cesare îndeplinirii comenzilor în 
așa fel ca să nu se mai producă 
strangulări în producție, cum s’a 
întâmplat în anii trecuți.

Direcțiunea și Sindicatul trebue 
să acorde o deosebită atenție mun
citorilor fruntași, inovatorilor și 
raționalizatorilor, pe care să-i 
popularizeze și pe care să-i re
compenseze pentru a-i stimula 
spre noi succese.

In scopul de a se putea urmări 
depășirile de normă, serviciul 
Norme și Salarii trebue să fixeze 
norme juste conform indicilor 
tehnici, iar acolo unde normele 
— cu timpul, prin noi metode și 
perfecționări a utilajului — se do
vedesc a fi învechite, să se schimbe 
cu altele noi, convingându-se 
muncitorii că aceasta contribue la 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
și la o justă salarizare.

Toate aceste sarcini pot fi înde
plinite numai în cazul când mun
citorii s’au convins de necesitatea 
lor și la aceasta se va putea 
ajunge printr’o muncă temeinică 
de lămurire și prin ridicarea cali
ficării.

Organizațiile de bază și corni 
tetele sindicale de secție sunt ace
lea care răspund de calificarea 
muncitorilor și deact ea ele trebue 
să ducă o puternică acțiune pen
tru atragerea în școlile de calificare 
a unui număr cât mai mare de 
muncitori necalificați.

Muncitorii calificați vor înțelege 
mai ușor necesitatea unei bune 
organizări a muncii și vor duce o 
luptă necruțătoare pentru obținerea 
unui spațiu de producție care să 
ușureze munca, vor munci cu mai 
multă atenție depunând o grijă 
deosebită pentru îngrijirea utila
jului și în acelaș timp pentru 
folosirea lui la maximum.

Tot ei sunt aceia din rândul 
cărora se vor recruta inovatorii, 
raționalizatorii și fruntașii in mun
că, iar din experiența lor vor 
putea învăța muncitorii cu nivelul 
profesional scăzut. Comisia de 
inovații și raționalizări trebue să 
pornească hotărît la muncă și să 
acorde o deosebită atenție acestei 
probleme.

Muncitorii calificați înțeleg mai 
ușor rolul deosebit al disciplinei 
socialiste in muncă, ei luptă con
tra absențelor nemotivate, a plim
bărilor fără rost și a întârzierilor 
din serviciu.

Organizațiile de bază și comi
tetele sindicale, ducând o muncă 
planificată vor reuși să mobilizeze 
muncitorii noștri, ridicându-le ni
velul politic și ajutându-i în toate 
ocaziile unde ei vor simți nevoia.

Comitetele de secție vor trebui 
să urmărească, cum se aplică mă
surile de protecția muncii conform 
Contractului Colectiv, pentru a se
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Lupta pentru Plan 
e lupta pentru pace, pentru viață

Frumoase angajamente luate de furnaliști cu ocazia 
prelucrării Planului Cincinal

La secția Furnale din Combi
natul nostru a avut loc în ziua de 
10 Ianuarie 1951 o ședință în 
care s’a prelucrat Pianul Cincinal 
din care a reeșit că până 11 sfâr
șitul Planului, la Hunedoara se 
va construi un nou furnal, ce va 
întrece în capacitate toate furna
lele existen e în Sud-Estul Europei 
și prin aceasta producția de fontă 
a Hunedoarei va crește cu peste 
190 la sută.

Dinți e cei 120 muncitori care

Echipa lui Guțu Toma a câștigat drapelul roșu de 
producție al secției Construcții Metalice

In cadrul consfătuirii de pro
ducție, unde s’au centralizat an
gajamentele luate de muncitorii, 
tehnicienii și funcționarii secției 
Construcții Metalice, angajamente 
pe bază de contracte socialiste, 
s’a decernat drapelul roșu de 
producție echipei fruntașe pe 
secție.

Comisia de «întreceri socialiste 
și salarizări *, analizând munca 
depusă de echipele secției noastre, 
a constatat că drapelul roșu de 
producție revine echipei de ca

Aplicând metoda sovietică de tăiere rapidă a metalelor, 
voi contribui din plin la realizarea sarcinilor puse în 

fața noastră de Planul Cincinal
Tovarășe redactor,

Odată cu începerea lucrului 
în contul Planului Cincinal, 
am hotărât să aplic în munca 
mea metoda rapidă de tăiere 
la strung.

încă din primăvara anului 
1950 când am intrat în secția 
Mecanică mă urmărea gândul 
tăierii rapide a metalețpr. Deși 
nu cunoșteam bine limba ro
mână m’am înscris la cursul 
de calificare cu gândul să stu
diez meșteșugul strungăriei.

Tov. Schifler Carol m’a ini
țiat în această meserie făcân- 
du-mă să cunosc denumirea 
pieselor precum și rolul lor și 
mi-a recomandat să citesc, 
lucrarea: „Prelucrarea rapidă 
a metalelor". Orientându-mă 
după cele scrise de stahano- 
viștii sovietici, am eliminat miș
cările inutile organizându-mi 
mai bine munca care începe 
să se desfășoare într’un ritm 
mult mai viu ca înainte. Un 

au luat cuvântul în cursul ședinței 
a fost și tânărul Băeșan Sabin 
responsabilul brigăzii l-a UTM-iste 
dela «Furnalul Tineretului", bri
gadă care și-a terminat planul de 
producție pe 1950 înainte de ter
men. El și-a luat angajamentul 
ca împreună cu brigada sa să dea 
zilnic cu 8 tone de fontă mai 
mult peste program, printr’o mai 
bună organizare a muncii și prin 
lichidarea tuturor absențelor și 
astfel să-și depășească programul

zangii dela locomotive, de sub 
conducerea tovarășului GuțuToma, 
Această echipă a reușit să depă
șească norma la confecționarea 
cazanului macaralei «Bătaga" și 
la confecționarea cazanului maca
ralei „Ardelt", cu 84 la sută.

Deasemeni a fost înmânat dra
pelul roșu de producție celui mai 
bun sudor autogen, tovarășului 
Beldeanu Vasile.

Alături de acești fruntași cu 
care secția Construcții Metalice se 
mândrește, au mai avut depășiri

singur gând mă urmărea : când 
voi putea să aplic metoda de 
tăiere rapidă ?

Maeștrii m’au încurajat când 
au văzut că mă străduesc să 
aplic metoda strunjirii rapide. 
Vorbindu-mi despre primul nos
tru Plan Cincinal, au trezit in 
mine dorința pe care o nutream, 
iar în ziua care a urmat, am 
început să reglez strungul cu 
mai multă grijă, să-l întrețin 
tn perfectă stare și să-1 mânu- 
esc la viteze tot mai mari.

La degroșarea unei piese cu 
un diametru de 400 mm. am 
început lupta pentru viteza în
altă de tăiere: am mărit nu
mărul turațiilor pe minut schim
bând viteza de mai multe ori, 
până am ajuns să obțin 380 
de ture pe minut. Intru-cât cu
țitele cu care lucram sunt con
fecționate din oțel rapid, și nu 
rezistă la o temperatură ridi

de producție cu cel puțin 1 Ia sută.
Tovarășul Andruț Ioan maestru 

pe terenul de jos, luptător activ 
pentru apărarea păcii, știind că 
fiecare braț de muncă chemat să 
contribue la îndeplinirea Planului, 
constitue o contribuție prețioasă 
pentru apărarea păcii, și-a luat 
angajamentul să califice 3 tineri 
muncitori pentru ca în cel mai 
scurt timp să devină prim-topitori, 
cadre necesare noului furnal ce 
va intra în funcțiune In ace 4 an.

de normă și echipele tovarășilor 
lăcătuși și tinichigii: Jurca Gh. 
cu 71 la sută, May Petre cu 96 
la sută, Aytay losif cu 59 la sută, 
Istvan losif cu 59 la sută, Voina 
Ioan cu 59 la sută, Goteanu Ioan 
cu 49 la sută și alții.

Luând drapelul, atât echipa 
tovarășului Guțu Toma cât și to
varășul Beldeanu Vasile și-au 
luat angajamentul de a munci și 
mai departe hotărîți și conștiincioși 
pentru a-1 păstra cât mai multă 
vreme. Diaconu Ion

corespondent

cată, m’am oprit la 380 de 
turații.

Am aplicat această metodă 
la rectificarea unei roți de ru
lare și la strungirea de bucșe, 
reușind prin folosirea tăierii 
rapide pe primele zile ale Pla
nului Cincinal să reduc timpul 
de execuție cu S0°/e.

La bucșele de bronz lucrând 
cu cuțite din aliaj dur, am 
obținut un spor de peste 120% 
și sunt hotărît să lucrez în
armat cu știința sovietică la 
prelucrarea metalelor, cu vite
ze din ce în ce mai înalte.

Vreau ca prin lupta ce o 
duc prin strungirea rapidă, să-mi 
dau aportul meu la realizarea 
înainte de termen a Planului 
Cincinal, să contribui la fău
rirea unei vieți fericite..

Apatl Tlberlu
strungar At. Mecanic din Combinatul 

Siderurgic Hunedoara



UZINA NOASTRA*

Sindicatul C. S. H. trebue să sprijine 
munca culturală a Clubului 

„Alexandru Sahia“

Pentru înlăturarea amenințării unui nou război, pentru 
întărirea păcii și securității popoarelor

Munca a început să prindă o 
nouă viață chiar dela începutul 
Cincinalului la Combinatul nostru, 
și munca culturală are un rol în
semnat pentru obținerea succese
lor.

Cărțile sovietice și în special 
cele tehnice larg popularizate prin 
vitrine și recenzii precum și apli
carea metodelor înaintate de luc
ru sovietice au stârnit interesul 
unui mare nutnăr de muncitori 
și tehnicieni.

In urma acestui lucru vechile 
metode au fost înlocuite cu meto
dele stahanoviștilor sovietici. La 
O. S. M. aproape nu este echipă 
care să nu lucreze după metoda 
lui Matulineț.

La secțiile prelucrătoare cum 
este și secția Mecanică, strungarii 
au început să aplice metoda ra
pidă de tăiere a metalelor și peste 
tot unde a fost luată în conside
rare munca culturală, se duce o 
adevărată luptă pentru îndeplini
rea mărețelor sarcini care au fost 
trasate în cadrul Planului Cinci
nal.

Munca culturală însă nu trebuie 
să se oprească, ci colectivul de 
muncă al clubului „Alexandru 
Sahia", clubul C.S.H.-ului, trebue 
să-și intensifice munca, să sprijine 
pe responsabilul Clubului, care 
în ultima prioada a fost lăsat să 
ducă singur munca de culturali
zare în cadrul Clubului.

Tovarășul Alic, responsabilul 
Clubului este bun muncitor dar 
trebue ajutat să poată lichida lip
surile care le mai are Clubul.

Numărul cititorilor care a fost 
în luna Decembrie 1950 de 2760 
— datorită unei vii activități a 
colectivului bibliotecar — este un 
număr frumos față de numărul 
cititorilor din Septembrie 1950 
care abea a atins 1800, număr 
care trebuie mărit necontenit.

Tovarășului Voicu, bibliotecarul 
Clubului „Alexandru Sahia" aju
tat de colectivul format din to
varășii Safta Nicolae, Bârloncia 
Nicolae și Ciubuc Ioan îi revine 
ca sarcină să mărească numărul 
cititorilor printr’o muncă de popu
larizare și afișare a cititorilor.

Cercurile de lectură care au 
loc în cadrul Clubului trebuesc 
larg popularizate ca nu numai 
15 tovarăși ca până acum să 
frecventeze cercuri’e de lectură.

Sala de școală, în care are loc 
de două ori pe săptămână 
cursurile de cadre serale sindicale, 
cursurile pentru inspectorii obșteș
ti trebue fsă fie plăcut încălzită, 
pentruca lecțiile predate să nu fie 
stânjenite din cauza frigului

Deasemeni curățenia trebue să 
se facă în mod conștiincios, băn

cile să fie șterse de praf mai 
conștiincios de tovasrășa Popa Ilea
na care este pusă să facă aceasta 
și nici decum de tovarășii care 
vin la cursuri, fiindcă ea trebue 
să se preocupe de alte lucruri.

Tovarășul Bocșițan Gheorghe 
responsabilul cercului de șah tre
buie să fie înlocuit cu un tovarăș 
care să muncească mai intens pen
tru extinderea jocului de șah în 
mijlocul muncitorilor care să ia 
parte la concursul C G M.-ului.

De faptul că în acest an, nici 
până la 10 Ianuarie nu s’a în
tocmit un plan de muncă al Clu
bului „Alexandru Sahia“ este vi
novat și tov. Lăcătuș, responsa
bilul Comisiei culturale a Sindi
catului C.S H. fiindcă n’a controlat 
activitatea Clubului și n’a ajutat 
colectivul de muncă să întocmeas
că planul de muncă Din această 
cauză, munca culturală a Clubu
lui a fost dusă la întâmplare, 
întrebăm pe tovarășii din foru
rile competente : ce au făcut pen
tru a antrena cât mai mulți mun
citori și muncitoare la concursuri
le C. G. M.-ului ?

Ce s’a făcut în privința reor
ganizării Cenaclurilor literare ca
re au menirea să descopere și 
să sprijine valorile noastre lite
rare ? — condeie noi în lupta îm
potriva manifestărilor dușmanului 
de clasă, în lupta împotriva ațâță
torilor Ia război care uneltește 
împotriva păcii și a muncii paș
nice a popoarelor.

Cum a popularizat în cadrul 
muncii culturale împortanța poli- 
tică-economică a primului nostru 
Plan Cincinal fără un plan de 
muncă concret?

Lipsurile în munca de cultura
lizare trebuiesc îndepărtate pen
tru totdeauna din munca colec
tivului clubului „Alexandru Sahia' 
deoarece nu au ce căuta într’un 
club al oamenilor muncii de ni- 
căeri și nici a Clubului Combi
natului Siderurgic Hudedoara.

Munca de culturalizare a oa
menilor muncii din Combinat tre
buie să fie bine organizată și 
adâncită printr’un plan concret 
bine stabilit și amănunțit.

întreaga muncă culturală a Clu
bului să se centreze pe probleme
le luptei pentru pace și a înde
plinirii Planului Cincinal, organi- 
zându-se consfătuiri între munci
tori și tehnicieni care să discute 
problemele ce frământă chsa 
muncitoare în lupta pentru apă
rarea păcii.

Deasemeni să fie incluse în plan 
întâlniri între fruntași și codași 
ca și aceștia din urmă să devină 
buni muncitori, adevărați luptă
tori activi pentru pace șl a în
deplinirii Planului Cincinal.

Sub acest titlu au apărut în 
broșură în Editura P. M. R. cele 
două cuvântări rostite de A. I. Vâ- 
șinschi în ședințele din 23 și 28 
Octombrie 1950 ale Comitetului 
Politic al Adunării Generale a 
O. N U.-ului.

Dovedind prin date concrete că 
blocul americano englez și celelalte 
țări capitaliste satelite se străduesc 
prin toate mijloacele să des’ăn- 
țuiască un nou război, arătând că 
ele au trecut la agresiunea fățișă 
în Coreea, A. I. Vâșinschi sub
liniază în mod viguros pol tica de 
pace dusă din totdeauna de Uniu
nea Sovietică.

Pentru a salva omenirea de un 
nou măcel, pentru a apăra pacea

RECENZIE LUPTA E VIAȚA
Zilele acestea a apărut în Editura 

de Stat cartea scriitorului francez 
Jean Laffitte —■ LUPTA E VIAȚA. 
Cartea ne aduce imagini vii din 
lagărele de exterminare fasciste 
dela Mauthausen și Ebensee. Pe 
de o parte autorul ne vorbește 
despre bestialitățile comise de fas
ciști, de metodele întrebuințate de 
ei pentru exterminarea deținu-

COLȚUL MEDICRL

Una din bolile destul de răspân
dite în timpul iernii, este anghina. 
Sub numele de anghină se înțe
lege inflamarea acută a «migda
lelor și a vălului palatin. Această 
boală este datorită unor microbi 
de diferite feluri: stafflococ, pneu- 
mococ, streptococ, etc, și apare 
mai ales la oamenii tineri.

Angh na o îniâlnim mei ales în 
anotimpul frigurps și apariția ei 
este favorizată de frig și umezeală. 
Sunt anumiți oameni care au o 
predispoziție pentru această boală, 
făcând anghina de mai multe ori 
pe an.

Deși practic se deosebesc multe 
forme de anghine, totuși simpto- 
mele (semnele) anghinelor sunt 
aproape la fel: durere în timpul 
înghițire!, vorbirea este dureroasă 
și cu caracter nazal (bolnavul vor
bește ca pe nas), răsuflarea bol
navului are un miros urât (în cazul 
anghinelor cu puroi). Mai amintim 
și alte semne după care se cunosc 
rnghinele: temperatura destul de 
ridicată, anemie, lipsa de poftă de 
mâncare și de somn, iar în mo
mentele grele bolnavul are stări 
de delir. Anghina, care de obicei 
durează dela 3—8 zile, nu este o 
boală grea; în general toate for
mele se termină cu însănătoșirea, 
d*r aeeastă boală are o importanță 

A. I. Vâșinschi supune Adunării 
Generale propunerile făcute de 
Uniunea Sovietică și anume: 
condamnarea pregătirilor nebunești 
de război ce se fac în mai multe 
țări și în special în Statele Unite 
și Anglia, condamnarea propagan
dei deșănțate de război ce se duce 
în aceste țări împotriva Uniunii 
Sovietice și a țărilor de democrație 
populară, interzicerea folosirii ar
melor atomice și a oricăror altor 
mijloace de exterminare în massă 
a oamenilor, instituirea unui con
trol internațional riguros și înche
ierea unui pact de pace între 
mirile puteri, ca una din cele mai 
importante măsuri pentru menți
nerea păcii.

ților, iar pe de altă parte ne vor
bește despre deținuți, despre rezis
tența și lupta lor.

Cartea scriitorului francez este 
un document important pentru noi. 
Astăzi lumea s’a împărțit în două 
tabere: tabăra imperialismului a- 
gresiv și tabăra democrației apă
rătoare a păcii. Jean Laffitte este 
unul din fruntașii luptei pentru

ANGHINA
destul de mare pentru că dela ea 
pornește o serie de îmbolnăvii ale 
organelor interne: reumatismul, 
pneumonii, apendicita, îmbolnăviri 
ale rinichilor și ale intestinelor.

Formele pe care le îmbracă 
angh’na, sunt destul de variate: 
uneori dacă ne uităm în gâtul 
bolnavului vedem că amigdalele 
și împrejurul lor sunt roșii, alteori 
pe amigdale se văd puncte de 
puroi, alteori amigdalele sunt aco
perite de un văl albicios foarte 
fin, alteori pe amigdale se văd 
ulcere sau chiar amigdalele sunt 
transformate în adevărate depoz te 
de puroi.

Diagnosticul în angh’nă nu este 
prea greu. Se întâmplă de multe 
ori că anghina apare ca o boală 
singură, de sine stătătoare, dar de 
multe ori ea însoțește o boală 
mult mai grea, cum ar fi scarla- 
tina, difteria și anumite boli ale 
sângelui.

Deaceea este bine, ca atunci 
când trebue să se pună un diag
nostic de angh<nă, să se proce
deze cu toată atenția, să se elimine 
bolile mai sus enumerate și apoi 
să se catalogheze boala drept 
anghină.

In privința tratamentului, pe care 
trebue să-l urmeze un bolnav, 
amintim: repaus la pat timp de

Subliniind in cuvântările sale 
deosebita însemnătate a Congre
sului Partizanilor Păcii dela Stock- 
holm, A. I. Vâșinschi dovedește 
ațâțătorilor la război că nebuneș- 
tile lor planuri se vor lovi de 
voința dârză a oamenilor muncii 
din lumea întreagă însetați de pace.

Dat fiind că demască pas cu 
pas mârșavele uneltiri ale impe
rialiștilor, cuvântările lui A. I. Vâ- 
șins?hi ne fac să înțelegem și mai 
bine dece guvernul englez a îm
piedicat ținerea Congresului Parti
zanilor Păcii la Sheffield, dece 
aceștia se tem de voința dârză a 
oamenilor muncii din lumea în
treagă de a apăra pacea cu orice 
Preț.

pace. El este secretarul Comitetu
lui Permanent al Congresului Mon
dial al Partizanilor Păcii. Cartea 
sa care demască cU putere atro
citățile fasciste, în condițiile ace
stea, este cu atât mai importantă 
pentru toți acei care luptă pentru 
un viitor mai bun, pentru toți 
acei care luptă pentru apărarea 
păcii.

7—8 zile, comprese calde la gât, 
un regim compus mai mult din 
lapte sau cea’, gargară cu apă 
oxigenată sau hipeimarganat 
de potasiu, sulfamide și când e 
nevoie se recomandă penicilină.

In formele grave sc recomandă 
injecții cu Neosalvarsan, iar în 
alte forme trebue să recurgem la 
bisturiu pentru a pune capăt boalei.

După cum am arătat mai sus, 
anghina nu este o boală grea, dar 
trebue diagnosticată din vreme, 
bine tratată, ca nu cumva dela ea 
să plece o serie de alte boli mult 
mai grave, care ar putea să coste 
viața bolnavului.

Dr. Nicolae Zlotte

In ziua de 15 Ianuarie 1951 
la orele 16, vor avea loc în 
sala Cazinoului discuții asu
pra cărții

„Disciplina socialistă 
a muncii"

Prezentarea cărții va fi făcută 
de tov. Șoimoși Ștefan.

Invităm pe tovarășii noștri 
să se prezinte în număr cât 
mai mare, problema intere- 
sându-i în mare măsură

Lupta pentru lichidarea analfabetismului, 
o sarcină principală în cadrul 

Planului Cincinal
Printre sarcinile mărețe de des- 

vrltare a economiei Țării și de 
înfăptuire a revoluției culturale 
puse în fața noastră de Pianul 
Cincinal, un loc de mare însem
nătate 11 ocupă munca de lichi
dare a analfabetismului moște
nire odioasă a regimului burghezo- 
moșieresc.

Dela 23 August 1944 până 
astăzi s’au obținut realizări im
portante în domeniul lichidării 
analfabetismului.

In raionul Hunedoara s’au al
fabetizat un număr destul de în
semnat de neștiutori de carte. 
In cursul Planului Cincinal ur
mează ca munca să se desfășoa
re cu mai multă intensitate ast
fel ca la sfârșitul anului 1955 
analfabetismului să fie lichidat 
complect.

In raionul nostru, numărul ce

lor ce vor trebui alfabetizați în 
cursul anului 1951 este de 2063 
persoane.

Sarcina aceasta importantă nu 
a fost privită însă cu destulă se
riozitate de conducerile întreprin
derilor din raionul nostru.

La Combinatul Siderurgic 
Hunedoara, abea s’a terminat 
recenzarea analfabeților iar 
cursurile că trebuiau să înceapă 
încă anul trecut, nici acum nu au 
luat ființă.

Deasemeni la „Victoria" Călan 
și la minele Teliuc, școlile de al
fabetizare au o muncă prea puțin 
rodnică, frecvența lăsând mult de 
dorit.

La Simeria și Ghelar, școlile 
funcționează, dar nu în cele mai 
bune condițiuni.

* »
*

Pentru a duce cu succes la 
îndeplinire sarcina de alfabetizare 
trebuesc rezolvate următoarele 
probleme :

— Să se cunoască precis nu
mărul neștiutorilor de carte din 
fiecare întreprindere, circumscrip
ție școlară, comună și aceștia să 
fie lămuriți spre a se înscrie și 
urma cursurile de alfabetizare.

— Analfabeții să fie cuprinși 
în grupe, fie la locul de muncă, 
fie în cartierul sau comuna unde 
domiciliază, pentruca astfel pregă
tirea lor să se facă mai ușor și 
cu rezultate mai bune

— Să se recruteze cadrele 
ce vor preda cursurile, cadre ve
rificate din rândurile învățătorilor 
și din mijlocul intelectualilor pro- 
gresișt1, care desigur se vor ofe
ri în mod voluntar.

— Să se asigure condițiile ma
teriale necesare bunei funcționări 
a cursurilor de alfabetizare : local, 
încălzit, luminat, manuale, rechi
zite.

— Să se acorde o deosebită gri
jă pentru continuitatea muncii de 

alfabetizare, pentru evitatea fluc
tuației, pentru asigurarea unei 
frecvențe regulate, căci numai ast
fel cursurile își vor atinge scopul 
și materialul predat va putea fi 
însușit temeinic.

Eforturile Sfaturilor Populare, 
ale organelor de învățământ și 
școlilor, ale așezămintelor Cultu
rale și organizațiilor de masă în 
legătură cu lichidarea analfabe
tismului trebuesc îndreptate in 
primul rând asupra întreprinderi
lor industriale și asupra sectoru
lui socialist al agriculturii: Gos
podării Agricole de Stat, S.M.T., 
gospodării agricole colective. In 
aceste sectoare trebuesc cuprinși 
toți neștiutorii de carte.

Deasemeni în cuprinderea anal
fabeților la cursuri, accentul se 
va pune mai ales asupra a celor 
tineri, care vor putea urma după 
absolvire alte școli spre a se ca
lifica în diferite ramuri de activi
tate.

Directorii de intreprinderi, tre
buesc să acorde o deosebită aten

ție modului cum se asigură con
dițiile pentru lichidarea analfa
betismului în întreprinderile res
pective, cunoscut fiind că nu se 
pot crea cadrele calificate de care 
se simte atât de mult nevoia, din 
neștiutori de carte.

Școlile de alfabetizare și cad
rele de învățători trebue să țină 
o strânsă legătură cu organizațiile 
de masă care au sarcina de a 
sprijini lupta de alfabetizare, de
oarece lucrând sectar fără spri
jinul U.T.M.-ului, U. F. D. R.-ului, 
A. R. L. U. S., Uniunea Populară 
Maghiară, Frontul Plugarilor și a 
Comitetelor democrate ale celor
lalte naționalități conlocuitoare 
nu vor putea îndeplini cu succes 
sarcinile ce le stau in față.

Sub conducerea Partidului, prin 
munca Sfaturilor Populare, în 
acest an trebue câștigată bătălia 
alfabetizării a 2063 neștiutori 
de carte ce vor reprezenta încă 
2063 de partizani ai păcii înar
mați cu lumina cărții.



„UZINA NOASTRĂ'*
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Organizația de bază dela Turnătoria de fontă 
trebue să aplice propunerile venite din masă pentru a lichida 

lipsurile ce Je-a avut secția până acum
Primul Plan Cincinal al Repu

blicii Populare Române, deschide 
noi și luminoase perspective po
porului muncitor din țara noastră. 
Obiectivele sale care au ca scop 
ușurarea muncii, mărirea produc
ției și ridicarea standardului de 
viață a celor ce muncesc, demon
strează că puterea politică aparține 
poporului și emană dela el, deci 
Planul Cincinal este Planul celor 
ce muncesc.

Planul Cincinal, elaborat de 
Partidul nostru va fi, prin aplica
rea minunatelor învățături stali- 
niste, factorul creerii premizelor 
construirii socialismului în Patria 
noastră.

Poporul muncitor a pornit cu 
încredere la marea bătălie pentru 
realizarea Cincinalului, deoarece 
pilda vie a comuniștilor din Uniu
nea Sovietică, experiența minunată 
a popoarelor sovietice sunt che
zășia unei victorii sigure.

In fruntea bătăliei pentru Cin
cinal se află comuniștii. Ei sunt 
aceia, care mobilizează masele largi 
ale celor fără de partid, angre
nează întregul tineret, la o muncă 
entuziastă și rodnică.

Masele antrenate de comuniști, 
muncesc cu râvnă pentru realiza
rea obiectivelor Cincinalului, con
vinse că Cincinalul înseamnă pace, 
înseamnă fericire și belșug.

In numeroase ședințe deschise 
ale organizațiilor de bază din Com
binat, comuniștii și fruntașii în 
producție fără de partid au ana
lizat cu curaj tn spirit critic și 
autocritic, lipsurile în munca lor. 
La Organizația de bază dela Tur
nătoria de fontă în cadrul unei 
ședințe lărgite, s’a analizat munca 
depusă de Organizația de bază în 
cadrul secției. Cu această ocazie, 
s’a scos la iveală lipsa de opera
tivitate, lipsa de colaborare și con

La secția Furnale trebue să se pună un accent deosebit 
pe disciplina în muncă

Au apus de mult vremurile 
când întreprinderile erau conduse 
de patroni, unde disciplina capi
talistă asigura acumularea de bo
gății în mâinele exploatatorilor, 
iar pentru muncitori însemna 
scurtarea vieții și imposibilitatea 
de a se desvolta din punct de 
vedere fizic și Intelectual.

Odată cu eliberarea țării noas
tre de către Uniunea Sovietică 
și în special odată cu naționali
zarea întreprinderilor, a avut loc 
o cotitură radicală, trecându-se 
dela o disciplină impusă de către 
exploatatori la o disciplină con
știentă și liber consimțită.

Majoritatea muncitorilor din 
C. S. H. muncesc respectând cu 
strictețe disciplina muncii.

Dar printre muncitorii ce luc
rează în Combinat și mai ales la 
secția Furnale, mai sunt unii 
muncitori care nu s’au debarasat 
de concepțiile vechi despre muncă, 
moștenite dela capitalism.

Aceștia caută să nu respecte

Serviciul Comercial trebue să se gândească la repartiția din timp 
a materiilor prime la Turnătoria de fontă

După terminarea prelucrării sar
cinilor trasate în cadrul Planului 
Cincinal, la secția Turnătoria de 
tuburi, ca și la celelalte secții din 
Combinatul nostru, turnătorii de 
tuburi au pornit cu un nou avânt 
la îndeplinirea sarcinilor care le 
revin atât cantitativ cât și calitativ.

Dar din lipsa unui stoc de ma
terii prime, fonta necesară pentru 
încărcarea cubiloului se aduce la 
întâmplare, nefiind sortată pe ca
lități.

Necunoscându-se calitatea fontei, 
nu odată s’a întâmplat ca Cubi
lou) să fie încărcat cu o fontă 
care nu corespunde indicilor teh
nico-economici, provocând rebu- 

trol în muncă din partea unor 
tehnicieni, lipsuri pentru a căror 
remediere Organizația de bază nu 
a luat măsuri din timp.

Din cauză că Organizația de 
bază nu s’a sesizat din timp că 
șeful secției, tov. ing. Ciora Ioan, 
nu colaborează cu muncitorii și 
nu controlează suficient munca 
depusă de ei, producția a avut de 
suferit, deoarece în anul 1950, 
munca s’a soldat cu un procent 
ridicat de rebuturi.

In urma analizei, comuniștii 
dela Turnătoria de fontă și-au luat 
angajamentul de a îndrepta lipsu
rile. La aceeaș ședință, la punctul 
următor s’a trecut la prelucrarea 
obiectivelor din Planul pe 1951. 
Planul a fost defalcat pe luni, pe 
echipe și oameni, in așa fel că 
fiecare tovarăș știe ce anume tre- 
bue să facă în cursul fiecărei luni.

In cadrul ședinței, comuniștii au 
fost exemplu pentru nemembrii de 
partid, prin luarea unor angaja
mente concrete de viitor. Astfel 
tovarășul Kopeț Iosif, membru de 
partid, s’a angajst să lupte pentru 
a îndeplini sarcinile ce-i revin pe 
primul trimestru și în acelaș timp 
să înlăture rebuturile, pentru a da 
o producție de calitate superioară.

Tovarășul Lăpujan Ioachim și-a 
luat angajamentul să depășească 
cu 4#/o sarcinile ce-i revin pe 
primul trimestru, iar tovarășul 
Oprea Nicolae s’a angajat să dea 
cu 6°/« mai multe piese peste Plan. 
Tovarășul Popa Petru, vorbind 
despre importanța cadrelor califi
cate în industria noastră, s’a an
gajat să califice un tovarăș in 
meseria de formator.

Exemplul comuniștilor a fost 
urmat de numeroși nemembri de 
partid. Gros Carol, agitator, s’a 
angajat să dea cu l°/o mai multe 
piese peste prevederile Planului 
pe primul trimestru.

rețetele, nu au grijă de bunul 
obștesc, pleacă in timpul lucrului 
și sunt indisciplinați față de con
ducerea secției. Cele câtevi exem
ple de mai jos vor ilustra pe deplin 
acest lucru.

Iată de pildă, Prodan Vasile, 
șef de echipă la încărcarea fur
nalelor, în seara zilei de 8 Ianu
arie a. c. nU a respectat rețeta de 
descărcare a cuptoarelor de mi
nereu, ci a descărcat dela un 
cuptor mai mult, iar dela celelalte 
mai puțin. In felul acesta a în
cărcat furnalele cu minereu ce 
nu era bine prăjit, dăunând cali
tății fontei. Pentru acest lucru 
Prodan Vasile a fost pedepsit cu 
mustrare.

Un alt caz este acela al mun
citorilor Tecoianu C-tin și Sandu 
Aurel care în repetate rânduri au 
fost indisciplinați față de condu
cerea secției. Drept pedeapsă 
ei au fost transferați dela secția 
Prăjitoare de minereu la secția 
Fier Vechi. Un al treilea caz este 

tarea tuburilor turnate.
Acest lucru dăunător producției 

și luptei pentru reducerea rebutu
rilor s’a întâmplat și în ziua de 
8 Ianuarie a. c. când, în loc de 
fontă cenușie s’a primit fontă albă 
care după turnarea tuburilor a 
provocat rebutarea acestora.

Mai mult de jumătate din tubu
rile turnate au fost date la rebut 
și numai 49 la sută din tuburi au 
corespuns Stasului.

Pentru a se duce la bun sfârșit 
acțiunea de îmbunătățire a calității, 
trebue să se intensifice lupta pen
tru lichidarea rebuturilor.

Tovarășii însărcinați cu sortarea 
fontei ce urmează să fie încărcată

Deasemeni, în cadrul ședințe* 
s’au făcut o serie de propuneri. 
Tovarășul Poenar Dumitru a pro
pus ca fonta pentru piesele meca
nice să se scoată din cubilou în 
timpul turnării tuburilor, deoarece 
calitatea pieselor va fi cu mult îm
bunătățită, mărindu-se totodată ran 
damentul cubiloului.

Pentru punerea în aplicare a 
acestor angajamente și pentru an
trenarea maselor la o muncă mai 
intensă și mai organizată, cea mal 
bună metodă este întrecerea so
cialistă care trebue ridicată la un 
nivel superior. Succesele ce se 
obțin, să nu fie în dauna omului, 
ci să aibă rădăcina într’o minu
țioasă organizare a muncii Comu
niștii trebue să fie în fruntea lup
tei pentru eliberarea spațiului de 
producție, în fruntea luptei pentru 
curățirea perfectă a locurilor de 
muncă.

Pentru a îmbunătăți din ce în 
ce mai mult munca, Organizația 
de bază trebue să studieze și să 
aplice propunerile venite din par
tea tovarășilor, desvoltând spiritul 
de inițiativă a maselor.

Prin neluarea în consideraife a 
propunerilor venite de jos, se gâ- 
tuie inițiativa maselor, deci se 
frânează bunul mers al producției. 
Deaceea Organizația de bază dela 
Turnătoria de fontă trebue să-și 
revizuiască atitudinea, fiind dău
nător secției că nici până acum 
nu s’au luat măsuri pentru apli 
carea propunerii tovarășului Poe
nar, cu toate că ea a fost făcută 
de mult timp.

Lichidând cu liprurile avute și 
pornind la muncă cu un plan bine 
stabilit și cu încredere, comuniștii 
dela Turnătoria de fontă vor ob
ține succese mult mai frumoase, 
demne de acei ce pr artă marele 
titlu de comunist.

al lui Lencrejan Avram dela sec
ția Furnale care în ziua de 9 
Ianuarie a. c. a plecat după 2 
ore dela începerea lucrului fără 
să motiveze cauzele pentru care 
pleacă. — Acestuia i se va face 
acte de dare în judecată pentru 
părăsirea lucrului.

Dacă se mai întâmplă și astăzi 
asemenea abateri, la secția Fur
nale, nu crede oare Comitetul 
de Partid al C. S. H. ului că acolo 
se desfășoară o slabă muncă de 
lămurire în rândurile muncitorilor ?

Credem că ar fi bine ca Co
mitetul de Partid C S. H. să des
fășoare o mai largă muncă de 
lămurire în rândurile muncitorilor 
dela secția Furnale și să le arate 
că astăzi, sub regimul de demo
crație populară, munca nu mai 
este bazată pe concedieri, pe șo
maj și mizerie ca sub regimurile 
capitaliste, ci este transformată 
într’o chestiune de cinste, bazată 
pe disciplină liber Consimțită și 
conștientă. C. D.

în cubilou, să sorteze bine fonte, 
ca să aibă calitatea cerută în 
Stas, iar dacă le sosește fontă de 
calitate necorespunzătoare, să 
anunțe de îndată forurile compe
tente pentru a se lua măsurile 
necesare.

Serviciul Comercial trebue să 
aprovizioneze la timp Turnătoria 
de tuburi cu materii prime care 
să corespundă comenzii atât can
titativ și mai ales calitativ, căci 
numai astfel acțiunea de îmbună
tățire a calității — una dintre sar
cinile Turnătoriei de tuburi — va 
putea fi dusă cu succes la înde
plinire. Trifu Gheorghe

corespondent

ȘTIRI Din ȚflRfl URDE se consTRiiEȘTE comuRismuL
Contribuția organizațiilor sindicale 

la popularizarea metodelor stahanoviste
In toate întreprinderi e sovietice orga

nizațiile sindicale studiază in mod sis
tematic experiența inovatorilor și a 
fruntașilor, pentru a face din ea un bun 
al tuturor muncitorilor.

Drept exemplu poate fi citată activi
tatea in această direcție a organizației 
sindicale a uzinei metalurgice din Novo- 
Troițc. După ce oțelarul Bolotov dela 
această uzină a aplicat cu succes noua 
sa metodă de topire rapidă a metale
lor, organizația sindicală a studiat-o 
îndeaproape. După aceea a organizat 
expuneri asupra inovației în cadrul 
ședințelor grupelor sindicale, s’au scris 
articole în gazetele de perete și în ga
zeta de mare tiraj a uzinei, deasemenea 
s’a folosit pe larg agitația vizuală — 
afișe, grafice — în vederea popularizării 
noii metode.

Comitetul central al sindicatelor mun
citorilor din industria metalurgică a 
recomandat comitetelor de fabrică ale 
întreprinderilor metalurgice să elaboreze, 
împreună cu maeștrii și șefii de secție, 
măsuri concrete în vederea introducerii

învățământul tehnic pentru tinerii muncitori
O atenție deosebită se acordă popu

larizării experienței înaintate și a meto
delor noi de lucru în rândurile tinerilor 
muncitori In legătură cu aceasta, orga
nizarea și îmbunătățirea continuă a în
vățământului tehnic constitue o preocu
pare permanentă.

Acestei chestiuni i-a fost consacrată, 
de exemplu, o adunare deschisă a or
ganizației comsomoliste a minei „Jurinca 
t r. 3* din ! eninsc (basinul Cuznețc).

’n cadrul adunării s’a discutat pe larg 
planul învățământului tehnic întocmit de 
ingineri, tehnicieni, maeștri bătrâni și 
tineri stahanoviști. S’au făcut numeroase 
propuneri cu privire la lecțiile de in
dustrie minieră, caretrebuesc ținute în 
special pentru tineret.

Cărțile șerișe de fruntașii producției contribue la 
răspândirea experienței stahanoviste

Editura locală din Novosibirsc publică 
o serie specială de broșuri intitulate 
„Experiența inovatorilor*. Autorii ace
stor broșuri sunt fruntași și Inovatori în 
producție care, pe această cale, își îm
părtășesc experiența maselor largi de 
muncitori.

Recent a apărut broșura „Repararea 
garantată a utilajului din uzină*, al cărei 
autor este mecanicul Victor Șarcov dela 
uzina de mașini-unelte grele și prese 
hidraulice din Novosibirsc. Autorul și 
brigada lui de lăcătuși execută tot felul 
de reparații la utilajul uzinei, inclusiv 
reparații capitale. Livrând mașinile-unelte 
reparate, ei garantează pe un anumit 
timp pentru funcționarea lor neîntre
ruptă Repararea garantată a utilajului 
a prelungit cu 1—2 ani timpul de folo

Din țările de democrație populară
Metodele sovietice de tăiere rapidă a metalelor 

aplicate cu succes în R. P. Albania
Bogata experiență a Uniunii Sevietice, 

realizările stahanovlștilor și inovatorilor 
sovietici, constitue pentru poporul alba
nez un prețios ajutor în îndeplinirea 
planului bienal al R. P. Albania.

Așa, de pildă, in atelierele de repa
rații din Durres și la fabrica de piese 
de schimb „Enver Hogea* a fost intro
dusă cu succes metoda de tăiere rapidă

Muncitorul cehoslovac Svoboda și-a îndeplinit 
programul cincinal

In Cehoslovacia, numele stahanovis- 
tulul V. Svoboda în vârstă de 20 de 
ani, dela uzina de mașini „Gheorghi 
Dimltrov* din Praga, se bucură de o 
largă popularitate.

V. Svoboda, urmând exemplul staha- 
noviștilor sovietici, a fost printre primii 
muncitori din Republica Cehoslovacă 
care a început să lucreze la 4 mașini 
de sfredelit De curând el și-a înde
plinit programul său de lucru în cadrul 
planului cincinal. 

metodei lui Bolotov. Astfel, datorită 
sprijinului organizațiilor sindicale, mii 
de metalurglști din întreaga țară au 
putut să-și însușească metoda înaintată 
a acestui inovator.

In acelaș mod, organizațiile sindicale 
au popularizat experiența oțelarilor Mi- 
hailov, Subbotin și C esnocov dela uzina 
.Secera și < locanul* din Moscova, 
inițiatorii întrecerii pentru prelungirea 
funcționării cuptoarelor Martin între 
două reparații, precum și experiența 
oțelarilor Zaharov, Zinurov și Semionov 
dela combinatul metalurgic din Magni- 
togorsc, care, datorită metodei lor în 
muncă, au realizat în cursul anului 1950 
o economie de 1 milion ruble și au 
produs 2 mii tone oțel peste plan.

Deasemenea, organizațiile sindicale 
ale muncitorilor din industria de mașini 
popularizează metodele de tăiere rapidă 
a metalelor, iar sindicatul muncitorilor 
din industria textilă — experiența texti- 
liștilor inovatori.

Propagarea metodelor înaintate de 
lucru constitue o preocupare serioasă a 
sindicatelor din toate ramurile industriei.

Mecanicul de locomotivă electrică, 
Vâslii rivoluțki, a arătat adunării cum 
îl ajută în munca sa de stahanovist 
cunoștințele căpătate la cursurile de 
învățământ tehnic pentru muncitori.

Nefiind mulțumit cu aceste realizări, 
cunoscutul mecanic a absolvit și cursu
rile pentru lăcătuși și, de un an de zile, 
execută singur reparațiile curente ia 
locomotiva sa electrică. Minerul Doro- 
feev a propus să se organizeze școli 
stahanoviste pe lângă abataje și și-a 
luat personal angajamentul să învețe un 
grup de tineri muncitori.

oul plan al propagandei tehnice și 
al învățământului tehnic prevede, între 
altele, crearea de școli stahanoviste pe 
lângă abataje și organizarea unui cabi
net tehnic.

sire a utilajului între reparații. Datorită 
noii metode de reparații se realizează 
anual economii importante.

In urma răspândirii acestei broșuri, 
mecanicii dela multe alte uzine au în
ceput să aplice cu succes metoda lui 
Șarcov.

Broșura „Producția de cărămizi*, 
scrisă de stahanoviștii Feodor Crâja- 
nevski, lvan Poliakin și Serghei Dimi- 
triev, a avut un viu răsunet în rândurile 
muncitorilor dela întreprinderile produ
cătoare de materiale de construcție.

Am putea cita încă multe asemenea 
broșuri scrise de fruntași șl Inovatori ai 
producției. Numărul lor crește din zl în 
zi. Ele contribue în mare măsură Ia 
studierea și popularizarea experienței 
și a metodelor de muncă ale celor mai 
buni muncitori de diferite profesii 

a metalelor, folosită de către stahano
viștii sovietici. Din inițiativa tehnicia
nului Lembl Cule, această metodă se 
aplică deasemeni și în atelierele de 
reparații ale industriei petrolifere.

Strungarul Argir Djano, aplicând me
todele de tăiere rapidă a metalelor, a 
îndeplinit cu 300 la sută până la 8 No- 
embrie 1950 programul său anual

V. Svoboda este cunoscut și ca rațlo- 
nalizator. Introducerea propunerilor sale 
tehnice au permis realizarea unor eco
nomii în valoare de 155.000 coroane.

De curând V. Svoboda, în cadrul unei 
conferințe tehnice care a avut loc ia 
uzina „Gheorghi Dimitrov* a împărtășit 
tehnicienilor, udarnicilor și raționaliza- 
torilor din regiunea Praga metodele 
sale de lucru.

(Agerpres.)
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OBONIOA EXTERNĂ

IMPERIALISMUL IN ULT1MILE 
SVÂRCOLIRI ALE AGONIEI

După cel de al doilea război 
mondial, lumea s’a văzut scin
dată in două lagăre: lagărul de
mocratic și lagărul imperialist.

Țările din lagărul democratic, 
în frunte cu Uniunea Sovietică, 
au pornit după terminarea răz
boiului la munca pentru recon
strucție, pentru desvoltarea eco
nomiei într’o deplină armonie, 
înlăturând dela conducerea statu
lui exploatatorii și cozile de topor 
ale imperialismului.

Lagărul imperialist americano- 
englez, constatând că în urma 
războiului a ajuns într’o situație 
dezastruasă, a pornit lupta pen
tru exploatarea nemiloasă a tutu
ror popoarelor ce au căzut în ra
za lor de influență.

Planul Marshall este o metodă 
prin care care ei caută să-și asi
gure exploatarea financiară a sta
telor din Europa.

Rezultatele negative ale acestui 
plan, se manifestă în toate țările 
care încrezătoare în „ajutorul 
american* s’au lăsat amăgite și 
au ajuns în situația de a deveni 
niște semicolonii ale Statelor 
Unite.

Dar, departe de a consolida 
puterea imperialiștilor în aceste 
state, Planul Marshall ascute con
tradicțiile ce vor duce la dărâ
marea sistemului imperialist.

In Franța marshalizată, în Ita
lia, Germania Occidentală, Bene- 
lux, muncitorii deveniți șomeri 
în urma închiderii fabricilor dato
rită planului Marschall — care 
aduce în aceste țări mărfuri pe 
care și ele le produceau — își 
strâng rândurile și se manifestă 
fățiș împotriva sistemului imperia
list.

Această situație i-a făcut pe im
perialiști să-și îndrepte pivirile 
spre alte țări pe care să le sub
juge prin forța armată și apoi să 
le exploateze în voie.

Astfel au început noi războaie 
de cotropire în Malaia, Vietnam, 
Coreea etc. Eșecurile suferite și 
în această direcție, arată clar că 
sfârșitul sistemului capitalist se 
apropie și cele trei contradicții 
ce duc la distrugerea lor au ajuns 
la cel mai înalt grad de ascuțire, 
sfârșitul devenind inevitabil.

Prima contradicție, între țările 
imperialiste și colonii, a devenit 
atât de ascuțită după război, încât 
ea nu va putea dispare decât 
odată cu desvoltarea revoluției 
proletare și înlăturarea definitivă 
a exploatatorilor imperialiști.

In colonii, constatăm că indus
tria desvoltându-se, a dus Ia 
creșterea proletariatului, care ri- 
dicându-și nivelul cultural și po
litic a început să se organizeze 
luptând pentru înlăturarea exploa
tării.

Muncitorilor din colonii, 1-i s’au 
alăturat intelectualitatea națională 
și astfel mișcarea național-revo- 
Iuționară a căpătat baze solide 
cuprinzând popoarele subjugate 
de imperialiști și a început să 
ia forma unor războaie directe 
împotriva imperialismului care în
cepe să piardă frâul coloniilor.

In Coreea, imperialiștii ameri
cani suferă înfrângere după în
frângere, și în foarte puțin timp 
vor trebui să părăsească teritoriul 
cotropit în mod tâlhăresc.

In India, Vietnam, Malaia, miș
cările de eliberare iau forme tot 
mai precise și problema alungării 
imperialiștilor din statele colonia
le este la ordinea zilei.

A doua contradicție, aceea în
tre statele imperialiste însăși, 
pare că ar fi într’o oarecare mă
sură diminuată prin aparenta lor 
colaborare; în realitate însă, ea 
abea așteaptă să se manifeste cu 
o intensitate nemaintâlnită.

Statele marshalizate și însăși 
Anglia au devenit surse de pro

fit pentru imperialiștii americani. 
Anglia se vede din zi în zi re

dusă la un rol fără importanță, 
capitalurile metropolei în colonii 
fiind înlocuite cu capitalul ameri
can.

Marile trusturi engleze sunt 
concurate pe întreg globul de 
trusturile americane iar capitalul 
francez a fost înlocuit pretutin
deni.

Aceste contradicții duc la o 
dezbinare a blocului imperialist, 
îl slăbesc și-l fac ușor vulnerabil.

La aceste două categorii de 
contradicții se adaugă o a treia 
categorie, contradicțiile dintre ca
pitaliști și proletarii din propriile 
lor țări.

Numărul fabricilor ce se închid 
în țările capitaliste crește și odată 
cu ele și numărul șomerilor.

Mizeria devine din ce în ce 
mai neagră, mii de bărbați, fe
mei, copii și bătrâni mor de foa
me și sunt siliți să muncească 
acolo unde sunt primiți, cu salarii 
de nimic.

Insă muncitorii își strâng rân
durile, se conving tot mai mult 
de adevărurile expuse de marii 
dascăli ai proletariatului Marx, 
Engels-Lenin-Stalin și urmează 
cu încredere partidele comuniste 
și muncitorești

Milioane de muncitori demon
strează prin manifestații, greve, 
moțiuni, hotărârea lor de a lupta 
împotriva regimului exploatator 
și a intențiilor criminale ale im
perialiștilor de a porni un alt răz
boi mondial. Masele muncitorilor 
nemulțumiți cresc pe zi ce trece 
și devin ca un fluviu uriaș gata 
să spargă zăgazurile.

își dau oare seama imperialiștii 
de situația în care se găsesc?

Văd ei, că li s’a apropiat sfâr
șitul ?

Da 1 Imperialiștii constată cu 
groază că hegemonia lumii le 
scapă, că popoarele din colonii, 
sunt gata să-i alunge, că munci
torii abea așteaptă momentul pen
tru a-i deposeda de capitalurile 
furate, de puterea ce o dețin. Și 
atunci, în groaza lor, în ultimele 
zvârcoliri, caută să se prindă cu 
dinții de orice speranță.

Pentru a înăbuși mișcarea mun
citorească, decretează legi pentru 
persecutarea muncitorilor, recurg 
la cele mai odioase crime și 
asasinate împotriva conducători
lor mișcării muncitorești, declară 
stare excepțională, unde orice 
manifestare este reprimată prin 
sânge.

In colonii trimit tot mai multe 
trupe de mercenari, care jefuesc 
și schingiuesc popoarele pașnice 
ce luptă pentru libertatea lor nați
onală.

In acest mod cred ei că vor 
putea să-și salveze situația, ne- 
văzând însă că tocmai acțiunile 
acestea criminale duc la ascuțirea 
contradicțiilor și la scurtarea ago
niei lor.

Astfel se prezintă situația in
ternațională.

Acolo, în lagărul imperialis
mului desbinare și descompunere.

La noi, în lagărul democratic 
antiimperialist, unire strânsă și 
unitate de interese tot mai temei
nică, împotriva dușmanului comun, 
împotriva imperialismului.

Pentru a contribui la întărirea 
lagărului democratic, pentru a 
contribui la înfrângerea imperia
lismului ațâțător de noi războaie, 
datoria noastră a tuturor este să 
strângem rândurile în jurul Par
tidului nostru drag, care ne con
duce cu înțelepciune în lupta 
noastră pentru îndeplinirea pri
mului nostru Plan Cincinal ce 
ne va aduce o viață fericită și 
va însemna o lovitură de moarte 
dată imperialismului americano- 
englez. N. Babarți

3n unele sectoare 
ale raionului 
nostru treburile 

nu merg 6ine 
pentrucă:

... datorită lipsei de car
buranți la Garajul /. C. S. H., 
la 1 Ianuarie 1951, mașina 
care urma să aducă pâine, a 
fost silită să împrumute ben
zină dela alte mașini, altfel 
muncitorii ce iau masa la 
cantinele I. C. S. H., trebuiau 
să servească mâncarea fără 
pâine.

*
... I.C.S.H.-ul nu are nici 

un curs de calificare profe
sională.

... la „MecaniculȘef “ sunt 
30 tineri care așteaptă să ia 
ființă cursurile de calificare. 
De trei luni se tot așteaptă... 
și până când?

Deasemeni la serviciul „Me
canicul Șef* sunt conducători 
cu atitudine dictatorială ca 
ing. Grigorescu și șeful de 
secție Trofil.

*
... secția Construcții Me

talice a I. C. S. H.-ului nu are 
normator.

*
... sudorii dela I. C. S. H. 

nu au mănuși si sorturi de* f f t
protecție la sudură și din 
această cauză trebue să lu
creze mai încet ca să nu li se 
întâmple accidente.

*
... la întreprinderile Co

merciale de Stat din Hune
doara nu există nici măcar 
un curs de calificare, lipsa de 
personal calificat simțindu-se 
în toate magazinele de des
facere.

*
... la gazeta de perete 

„Constructorul* dela Con
strucții Metalice, articolele nu 
sunt schimbate din ziua de 
21 Decembrie 1950.

*
... de peste o lună și jumă

tate de când a sosit cântarul 
basculă de 40 tone, nu a fost 
montat la Bătaga nici în 
momentul de față și scopul 
pentru care a fost adus, adică 
de a ușura transporturile nu 
a fost atins.

*

... nici până astăzi nu s’a 
montat transformatorul de 
5000 kw. amp. adus de acum 
o lună jumătate pentru stația 
de înaltă tensiune Gura 
Barza—Hunedoara.

*
... conducerea Școlii Pro

fesionale din Ghelar care a 
comandat cu „extremă urgen
ță* dulapurile necesare școlii, 
nu se prezintă să le ridice, 
deși este chemată aproape 
zilnic.

*

... la Turnătoria de tuburi 
ventilatorul nu funcționează. 
De mai bine de 6 luni s’a 
luat hotărîrea să fie mutat 
ventilatorul în altă parte dar 
hotărîrea a rămas numai luată, 
iar muncitorii din această 
secție lucrează în gaze și fum.

Femeile muncitoare din Combinatul 
nostru, înfierează acțiunile criminale 

ale imperialiștilor în Coreea
In această zi de iarnă am citit 

în colectiv ziarul „Scânteia”.
Nu ne-am oprit la citirea arti

colului de font ci am citit întreg 
ziarul.

Am citit emoționantul apel al 
Uniunii Democrate a Femeilor 
din Coreea și inima mea — 
inimă de mamă — s’a umplut 
de durere aflând de jalea și ne
norocirea poporului coreean asup
ra căruia s’a abătut sălbatica 
hidră imperialistă.

Protestez cu toată puterea îm
potriva bombardamentelor sălba
tice ale monștrilor americani cari 
au distrus instituții culturale, ora
șe și sate, omorând copii, 
bătrâni și femei

Și căsuța mea din satul Cârja, 
raionul Tutova a fost călcată, iar 
apoi jefuită și distrusă de bande
le fasciste in anul 1944

Soțul mi-a fost târât în războ
iul de jaf și cotropire dus împo
triva pașnicii Uniuni Sovietice, iar 
eu am fost pusă pe drumuri cu 
cei 4 copii.

Paralizia infantilă care s’a abă
tut asupra copiilor mei mi-a mă
rit și mai mult durerea de ma
mă, văzând cum chinuie copiii.

Fiul meu Ștefan și-a pierdut 
vederea în urma acestei boli, iar 
eu am rămas cu inima însânge
rată

Mă voi strădui să obțin depășirea noilor 
norme cu 60 la sută
— ne scrie strungarul Nicolae Gheorghe

Tovarășe redactor,
In urma prelucrării Pla

nului Cincinal în secția 
Mecanică, secție unde lucrez 
și eu la un strung, am vă
zut elanul cu care au pornit 
tovarășii mei de muncă la 
bătălia pentru Plan.

Nu vreau să rămân în 
urmă, ci să pornesc alături 
de ceilalți muncitori din secția 
Mecanică la îndeplinirea 
sarcinilor care ne-au fost 
trasate în cadrul Planului 
Cincinal.

Deaceea am hotărît să-mi 
îmbogățesc cunoștințele pro
fesionale urmând cursul de 
calificai e gradul II.

Minunatele cărți tehnice 
care tratează pe larg avan
satele metode sovietice, cărți 
pe care le studiez, îmi vor 
fi un îndreptar în munca 
mea la strung, ajutându-mă 
să lupt cu vechile metode de 
muncă prin aplicarea meto

Să pornim hotărîți lupta pentru îndeplinirea 
planului de producție pe primul trimestru 

al anului 1951(Urmare din pag. 1)
asigura cele mai bune condițiuni 
de muncă.

Văzând grija cu care sunt în
conjurați, muncitorii noștri vor 
înțelege că ei formează centrul 
preocupărilor Partidului și a Gu
vernului nostru și se vor strădui 
să-și îndeplinească angajamentele 
luate în contractele socialiste.

Munca lor va ft încununată cu 
succese, însă toate realizările lor 
trebuesc păstrate.

Păstrarea lor va fi asigurată 
numai printr’o vigilență ascuțită, 
prin demascarea și lovirea fără 
cruțare a dușmanilor de clasă care

Pentru fiul meu care nu poate 
vedea razele soarelui binefăcător, 
în țara care se construește feri
cirea, pentru cele trei fete pe 
care le mai am, pentru toți copiii 
și bătrânii, mă revolt împotriva 
crimelor comite de odioșii cri
minali care au transformat Coreea 
pașnică într’o mare de sânge și 
cenușă.

In ura mea îndreptată împo- 
trivi bestiilor fasciste sunt gata 
să apăr cu propriul meu corp 
steagul luptei pent u pace, pen
tru vi.torul fericit al copiilor 
noștri pentrucă văpaia războiului 
ațâțat de imperial ști să nu atin
gă noile construcții, casele, spi
talele, orașele și satele noastre 
refăcute după cel de al doilea 
război mondial.

Noi femeile din Combinatul 
nostru, mame, soții și văduve, 
vom veghea și mai mult, formând 
un z'd în jurul lagărului păcii 
ca șuvoiul de foc războinic al 
bestiilor amer cane să nu ajungă 
la noi.

Mânia noastră nu-i va ierta 
pe acești nebuni ce trebuesc puși 
în cămașă de forță și vom lupta 
pentru ca să-i răpunem.

li vom învinge căci noi sun
tem cei mulți și dreptatea este d 
partea noastră.

Stoica Vasilica
muncitoare la C. S. H.

dei de tăiere rapidă a me
talelor.

Metoda stahanovistului 
Bâcov mă va ajuta să rea
lizez economii de materiale 
și să măresc productivitatea 
muncii din ce în ce mai 
mult, ținând seama și de 
calitate pentru ca să putem 
reduce prețul de cost.

Mă voi strădui să obțin 
depășirea noilor norme cu 
60 la sută, aplicând întoc
mai învățămintele stahano- 
viștilor sovietici despre tăierea 
rapidă a metalelor, precum 
și îngrijirea utilajului și a 
uneltelor de lucru.

Muncind în acest fel, voi 
fi un luptător activ al păcii 
și voi contribui cu succes la 
îndeplinirea înainte de termen 
a mărețelor sarcini care ne 
stau în față în cadrul Pla
nului Cincinal.

Nlculae Gheorghe
strungar

Secția Mecanică

în fața rezultatelor din ce în ce 
mai mărețe obținute de clasa mun
citoare, încearcă să lovească în 
regimul nostru și să producă prin 
crimele lor mârșave, stagnări în 
producție.

Să nu ne lăsăm amăgiți de 
uneltele dușmanilor noștri, impe
rialiștii americano-englezi!

In acelaș timp cu intensificarea 
eforturilor în întrecerea socialistă 
să ne ascuțim vigilența, fiindcă 
numai prin distrugerea dușmanu
lui ne asigurăm realizările și, sub 
conducerea Partidului nostru drag, 
înaintăm cu pași repezi spre o 
viață mai bună și fericită
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